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Admira Pr. - SK Votice
Benešov
- M eteor Pr.
Tachov
- Příbram B
M otorlet
- Prachatice
Strakonice - M ilevsko
V ejprnice
- Domažlice
L. Vltavín
- Jis. Třeboň
K latovy
- Hořovicko
A ktuální kolo :
H ořovicko - Admira Pr.
Jis. Třeboň - Klatovy
D omažlice - L. V ltavín
M ilevsko
- Vejprnice
Prachatice - Strakonice
Příbram B - M otorlet
M eteor Pr. - Tachov
SK V otice - Benešov

1
4
1
0
1
0
1
3

:4
:3
:1
:1
:2
:1
:1
:1

Obchodní partneři
Agropodnik Domažlice
ANS střecha Domažlice
AUTO FORD - Kříž
AUTO Wolf

Bar-herna ROYAL

Carpoint Domažlice
Casino Victorian Folmava
Doagra Domažlice
Dotiko s. r. o.
Ekoporservis Domažlice
Elektro GabrielPangrác, Domažlice
Jandečka - Fanturová
Krajský přebor
Jaroslav Ticháček
1. St.Holýšov
2 2 0 0
9 :2
6 Sj.K oloveč - FK Staňkov 2 : 1
Jízdní kola Turek
2. Sp. Chrást
2 2 0 0
5 :1
6 H oražďovice - S. Manětín 2 : 5
3. S. M anětín
2 2 0 0
6 :2
6 D oubravka - Rapid Plzeň 2 : 1
Karpem H.Týn
4. Doubravka
2 2 0 0
6 :2
6 Bolevec
- Nýřany
3 :2
Kdynium Kdyně
5. M .Touškov
2 2 0 0
5 :2
6 Sp. Chrást - Rokycany
2 :0
6. Chanovice
2 1 1 0
4 :2
4 M .Touškov - TJ Přeštice 2 : 0 KOVEX - hutní materiál,
7. Bolevec
2 1 0 1
3 :3
3 Chanovice - ZČE Plzeň 1 : 1
Husník
8. Sj.Koloveč
2 1 0 1
3 :3
3 St.H olýšov - Ban. Zbůch 7 : 1 Lékárna U Zlatého Jelena
9. Horažďovice
2 1 0 1
4 :5
3 A ktuální kolo :
Lucky bar
10. Rokycany
2 1 0 1
1 :2
3 Ban. Zbůch - Sj.Koloveč
Lynix - AMS
11. ZČE Plzeň
2 0 1 1
3 :4
1 ZČE Plzeň - St.Holýšov
12. FK Staňkov
2 0 0 2
1 :3
0 TJ Přeštice - Chanovice
Město Domažlice
13. Rapid Plzeň
2 0 0 2
1 :4
0 Rokycany
- M .Touškov
MS mobil Domažlice
14. Nýřany
2 0 0 2
3 :7
0 N ýřany
- Sp. Chrást
Ok Záchlumí
15. TJ Přeštice
2 0 0 2
1 :5
0 Rapid Plzeň - Bolevec
16. Ban. Zbůch
2 0 0 2
2 : 10 0 S. M anětín - Doubravka
Panský dvůr Domažlice
FK Staňkov - Horažďovice
Plastová okna-dveře,
I. A třída
Pluhař, Domažlice
1. Hor.Bříza
2 2 0 0
6 :1
6 Žichovice
- Klatovy B
0 :0
Pneuservis
Pod Dubinou
2. Rozvadov
2 1 1 0
6 :1
4 V D Luby
- Příkosice
2 :1
Restaur. Štika Domažlice
3. B.Stříbro
2 1 1 0
5 :1
4 FK Žákava - TJ Sušice
1 :1
Restaurace
4. Clumčany
2 1 1 0
4 :1
4 M .Zbiroh
- S.Křimice
2 :1
5. M .Zbiroh
2 1 1 0
2 :1
4 Clumčany
- S.Blovice
0 :0
U Kocoura Domažlice
6. TJ Sušice
2 1 1 0
3 :2
4 H or.Bříza
- Bezdružice 4 : 1
Řeznictví U Vanických
7. S.Křimice
2 1 0 1
5 :3
3 N epomuk
- O. Nýrsko
3 :3
Domažlice
8. Příkosice
2 1 0 1
3 :2
3 Rozvadov
- B.Stříbro
1 :1
9. VD Luby
2 1 0 1
3 :3
3 A ktuální kolo :
Snack bar Domažlice
10. S.Blovice
2 0 2 0
0 :0
2 B.Stříbro
- Žichovice
STAFIKO Domažlice
11. O. Nýrsko
2 0 1 1
3 :5
1 O . Nýrsko - Rozvadov
STAFIN, Plzeň
12. Klatovy B
2 0 1 1
0 :2
1 Bezdružice - Nepomuk
13. FK Žákava
2 0 1 1
2 :5
1 S.Blovice
- Hor.Bříza
STRAVBYT, Plzeň,
14. Nepomuk
2 0 1 1
3 :7
1 S.Křimice
- Clumčany
pan Šlehofer
15. Žichovice
2 0 1 1
0 :5
1 TJ Sušice
- M .Zbiroh
Tur
Bus Domažlice
16. Bezdružice
2 0 0 2
2 :8
0 Příkosice
- FK Žákava
K latovy B - VD Luby
Vlček stavby
Wagner metal
I. B třída A
1. Rozvadov ze
26 str.
19 73 4 97 : 29 sledních
60 Postřekov
- T.Přimda
3 :0
Walterbauer GmbH
Pokračování
minutách
nám dochá- Sp. Klenčí
2. Bezdružice
26 16 5 5 66 : 27 53 Bezdružice
und Co. KG
„Začátek
zápasu
jsme ne- zely síly. Utkání
gradovalo01 ::a22
3. Sp. Klenčí
26 14 7 5 64 : 33 49 BKV Planá - Heřm.Huť
Winklmann s. r. o.
zvládli,
protože
soupeř
na
nás
ještě
jsme
po
krásné
akci při4. Dl. Újezd
26 14 2 10 64 : 44 44 Chotěšov
- Dyn.H.Týn
2 :3

5. Domažlice
26 12 5jsme
9 žád67 : 45 dali
41 Dl.
Újezd branku,"
- Domažlice
B 1 :4
hned
vlétl aB neměli
druhou
pochvaMediální partneři:
6. Dyn.H.Týn
26 10 9 Ve
7 dru45 : 36 loval
39 Bělá
n.R.
- Sl.Brichcín,
Stod
2 :3
ný
čas na přihrávku.
si Vladimír
tre7. Sl. Stod
26 11 6 9 49 : 45 39 Rozvadov
- S. K. Lázně 6 : 0
Domažlický deník,
hém
poločasu
se
naše
hra
nér
st.
dorostu.
8. Heřm.Huť
26 10 6 10 54 : 51 36 Aktuální kolo :
Domažlicko
zlepšila.
Udrželi
jsme
balon
a
9. Postřekov
26 11 2 13 43 : 46 35
Reklamní
Agentura Boom
10.
S. K.se
Lázně
9 8 9 34
: 42 Jiří
35 Baráž:
dařila
nám 26kombinační
hra.
Pojar
11.
Bělá n.R.jsme
26si 9několik
3 14 slib39 : 46 30 Bělá n.R.-Vrhaveč
Media Graphic
Vytvořili
0:0, 4:1,
12. Chotěšov
26 6 6 14 36 : 54 24
ných
Chotěšov,
Planá,
tři body
i hráči
Tiskárna MKS
13.
BKVšancí,
Planá ze
26 kterých
6 6 14 jsme
31 : 65 Další
24 Sestup:
-přidali
získali
pokutový
zasloukteří po14.
T.Přimda
26 kop
0 2 a 24
13 : 139 mladšího
2 Přimda dorostu,
Domažlice
ženě jsme šli do vedení. V po- razili stejného -soupeře 2:1.
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Informace a zajímavosti z domažlického fotbalu, vydává fotbalový oddíl Jiskra Domažlice

Ročník 2008/2009 * číslo
34 ze dne 22.8.2008
Přátelské
utkání* redaktor Vojtěch Kotlan

DIVIZE SKUIPINA A

Sobota 23.8.2008 od 17.00 hodin

Jiskra Domažlice - Loko Vltavín Praha
Hlavní rozhodčí: Jakub Hrabovský (Luby u Chebu)
Asistenti: Martin Svatík (Skalná), Karel Henych (M. Lázně)
Delegát svazu: Robert Ploch (Praha)

V dalším kole zajíždí Jiskra Domažlice v sobotu 30. srpna 2008 do Klatov,
kde se hraje od 17.00 hodin. Odjezd autobusu 14.45 hodin.

Jiskra Domažlice - SK Strakonice 2:2 (0:1)
Před utkáním proběhla ma- hrávce ke střele domácí Ba- Šámal, na míč si nejvýše
lá slavnost, neboť šedesáté hleda, ale jeho pokus zpoza vyskočil Šmirkl, ale ze zánarozeniny oslavil dlouho- šestnáctky byl zblokován klonu míč hlavou nasměroletý hráč a funkcionář Jiří na roh. O tři minuty později val z 8 metrů nad strakonicStříbrný, kterému poblaho- vyboxoval hostující brankář kou branku. Zatímco domácí obléhali branku
přáli prezident oddílu J. Ticháček, poStrakonic, hosté z
jednoho z mála
slanec J. Látka a za
protiútoků vytěžili
hráče M. Bublík.
ve 21. minutě peJiskra nastoupila
bez Šota (zranění
naltu, po faulu Tesaře a vedoucí gól,
nártu),
Pa ula
který z ní dal Mi(nebezpečná viróchal Káník - 0:1.
za),
Bublíka
(zranění kotníku) a
Poté musel další
střelecký pokus
Vacka (čeká jej
hostujícího Beneoperace koleních
dikta vytlačit Mlevazů) a přesto byla
po většinu zápasu
ziva na roh. Poté
lepším týmem. Hrá- Bojovalo se o každý míč, jak předvádí Mužík se hra odehrával
la však první poločas s jedi- Dudáček tr. kop Mužíka ze dlouhé minuty ve středu
ným útočníkem (Bahledou), 20 metrů a o chvíli později hřiště a žádné z mužstev se
kterého doplňoval záložník na druhé straně zahrozil nedostalo k zakončení
Manowetz a to na dobře or- Benedikt, ale mířil nepřes- svých ofenzivních snah.
ganizovanou obranu Stra- ně. V 17. minutě stačili Jiskra byla aktivnější, ale
konic nestačilo.
hosté po Bahledově průniku Káníkem dobře organizovaV 5. minutě se dostal po srazit jeho centr zprava na nou obranu se jí přehrát nestrana 1 Manovetzowě při- roh, který rozehrál zleva dařilo. Když pak ve 41. mi-

brankář hostů Dudáček. V
74. minutě rozehrál tr. kop
hostující Hanzlík, ale Mlezivu nepřekvapil. Hosté se
postupně dostali do tlaku na
domácí branku, ale dlouho
nenacházeli recept na překonání dobře fungující defenzívy domažlických. V
84. minutě stačili hosté
zblokovat na roh Maškovu
střelu ze 22 metrů a na druhé straně po Cibulkově tr.
Vláďa Čech stíhá soupeře
kopu hlavičkoval Hovorka a
nutě neodpískal
domácím se porozhodčí
Váňa
dařilo
odkoppenaltu za faul na
nout míč z odČerného v pokukryté branky. V
tovém území a
90. minutě skonnásledně sice tenčila Hovorkova
týž domácí hráč
střela volejem ze
přehodil, po chyt20 metrů vedle
ře zahraném ŠáMlezivovy branmalově tr. kopu
ky. Když už běvybíhajícího branžela 93. minuta,
káře Dudáčka, ale
nestačili domácí
minul jeho branzadáci včas odku, bylo to v prvklidit míč ze
ní půli vše.
Michal Tesař vlétl do souboje „po hlavě.“
svého pokutovéI v úvodu druhého
poločasu byli domácí, za domácí obrana odvrátila a ho území, k němu se dostal
které nastoupil další útoč- na druhé straně si s trest- Hovorka a střelou ze 14
ník Mašek, lepší. Nejprve ným kopem Cihláře poradil metrů, která se odrazila od
tyče do branky srovnal na
stačili hosté srazit
2:2.
Cihlářův tr. kop
na roh, ten rozehrál zprava Cihlář
Sestava Jiskry:
Mleziva - Strejc, Šmirkl,
a domácí se doTesař, Cihlář - Černý (46.
čkali vyrovnání,
Mašek), Šámal, Mužík,
když Tesař koleČech - Manowetz, Bahleda
nem usměrnil u
(85. Schötterl).
vzdálenější tyče
Trenér: Milan Dejmek.
míč do branky Zbyněk Černý rozehrál penaltu
1:1. Hosté kontrovali akcí a střelou Patrika
Káníka zleva, z úhlu, která
však Mlezivovu branku minula. Za trvalou aktivitu si
domácí vysloužili i další
branku, když byl Černý v
64. minutě v pokutovém
území faulován Hanzlíkem,
a na na světě byl další pokutový kop. Ten sám faulovaný Černý proměnil - 2:1.
Poté hosté postupně vyrovnali hru, ale tr. kop Horejše

Názory hned po skončení zápasu
Michal Bublik, záložník Jiskry Domažlice, který v tomto
utkání nenastoupil a působil
jako asistent trenéra: „Myslím
si, že to bylo nervózní utkání.
Nic jiného se asi od prvního
zápasu čekat nedalo. Mrzí mě,
že do dvacáté minuty jsme hru
kontrolovali a kdybychom dali

gól, tak zápas určitě skončil
naším vítězstvím. Soupeř by se
sesypal jako minulou sezónu a
dostal by od nás aspoň pět gólů. Nešťastná penalta je však
posadila na koně a do konce
poločasu jsme nehráli dobře. V
druhém poločasu napravil kapitán svoji chybu, vletěl do

souboje a vyrovnal na 1:1. Věřil jsem, že jim ještě aspoň tři
góly přidáme. Zůstalo však jenom u druhé branky, třetí pojistka nepřišla a soupeř ani ne
z tlaku vyrovnal na 2:2. Byla
to náhodná akce a gól padl se
štěstím. Nedá se nic dělat, je to
škoda. Na druhou strastrana 2

kvality a míč zachytil.
Poté byl nepřesným rozhodčím za běžný faul vyloučen hostující Brichcín
a Jiskra dohrávala o deseti, ale přesto byla až do
konce zápasu aktivnější.
V 61. minutě poslal
Kotlan dopředu Krakeše,
ten našel centrem zprava
nabíhajícího Janečka, ale
jeho tutovka skončila volejem z malého vápna nad
domácí branku. O čtyři
minuty později zatáhl míč
po levé straně Kotlan,
centrem našel nabíhajícího Bočana, ale jeho střelu
volejem ze 14 metrů domácí gólman kryl. V 67. minutě pronikl po levé straně Janeček, přetaženým centrem
našel Krakeše, který zprava
z úhlu prostřelil merklínského brankáře – 1:5. Vý-

třetí pokus nešťastného
střelce vykopl z branky Váchal. V 79. minutě pronikl po levé
straně Neumann, jeho
střelu domácí brankář
vyrazil a dobíhající
Kotlan míč z úhlu poslal do odkryté branky,
ale gól nebyl pro údajný ofsajd uznán. Poslední šanci na zkorigování výsledku měli
domácí, když se po nepřesné Váchalově roAktivní Neumann při střele
zehrávce dostal jeden z
nich tváří v tvář Koheborný domažlický brankář lovi, ale zleva ze 12 metrů
se vytáhl o chvíli později, minul jeho vzdálenější tyč a
když jeden z domácích to bylo ze zápasu vše.
útočníků šel do brejku, Ko- Sestava Jiskry Domažlice
hel jeho střelu z 8 metrů re- B: Kohel – Dufek, Váchal,
flexivně vykopl, následnou Rejthar, Neuman – Bristřelu téhož hráče ze 6 met- chcín, Bočan, Kruml, Janerů opět tělem zblokoval a ček – Krakeš, Kotlan.

Výborný vstup dorostu do divizní soutěže
Premiéru si v divizi v nedělním dopoledni odbyli
starší a mladší dorostenci,
kteří v rámci druhého kola
(první kolo bude vloženo)
přivítali na stadionu Střelnice mužstvo Strakonice
1908.
Starší dorost:

Jiskra Domažlice-SK
Strakonice 2:0 (0:0),
Branky: Zlámal z PK, Havlíček.
Úvod utkání patřil hostům,
kteří hráče Jiskry zaskočili
agresivním napadáním, ale
bez větších šancí. Ve 30.
minutě vysunul domažlický
Waldman Škrabala, ten byl
faulován. Z přímého kopu,
který rozehrával Škrabal se
Zlámalem jehož střelu k
pravé tyči hostující gólman
Čížek vyrazil k Waldmanovi, který střelou trefil strakonického brankáře. Do
druhé půle vstoupili
strana 7

domácí aktivně a Škrabal
vysunul Havlíčka, který nastřelil nohy strakonického
gólmana. Poté dvakrát zahrozili hostující Kotrba a
Rejšek, ale domažličtí
obránci jejich šance zblokovali. V 61. minutě zahrával
domažlický kapitán Hartl
trestný kop. Míč se dostal k
Havlíčkovi, který nastřelil
levou tyč branky. O čtyři
minuty později se do velké
šance dostal strakonický
Kobera, ale neproměnil ji.
V 68. minutě přišla opět
krásná kombinační akce
Domažlických po ose
Vísner, Waldman a Škrabal,
který přiťukl míč Hartlovi a
ten z 25 metrů těsně minul
branku. Tlak Jiskry narůstal, i když svoji šanci ještě
n epr om ěn i l Zá vodn ý.
Úvodní branky se Jiskra dočkala v 72. minutě, když
Mastný vysunul Škrabala a
ten byl ve vápně faulován.

Z nařízené penalty, kterou
nejprve výborně chytající
strakonický gólman Čížek
vyrazil Zlámalovi a ten pohotově dorazil míč, padla
první branka utkání". Poté
si domažlický gólman Korba dvakrát poradil s tvrdými
střelami hostujícího Kuneše. Strakoničtí se snažili o
vyrovnání a v nastaveném
čase domácí gólman vyrazil
Říského „přímák". Druhou
branku Domažličtí vstřelili
v 96. minutě, kdy Hartl nacentroval na Zlámala a ten
hlavou trefil břevno. Balon
se dostal zpět před Havlíčka, který se parádně položil
a hlavou překonal Čížka –
2:0.
Sestava Jiskry: Korba Mastný, Zlámal, Vísner (80.
Ouřada), Ferra, Závodný
(90. Pačesný), Škrabal, Pavlíček (71. Minařík), Hartl,
Waldman, Sova (46. Havlíček). Pokračování na str.8

Sokol Merklín - J. Domažlice B 1:5 (0:2)
Rezerva Jiskry vstoupila do závěru letní přípravy a k přátelskému
zápasu zajížděla na půdu Sokola Merklín, který hraje okresní přebor
v okrese Plzeň jih. Ze
zápasu nebyl pořízen
zápis a proto neznám
jména domácích hráčů.
Domažličtí byli po celý
zápas lepším celkem a
zaslouženě vyhráli,
když je však po zaváhání obrany několikrát
podržel výborný brankář Kohel.V 6. minutě
napřáhl ze 20 metrů
Kruml a domácí gólLibor Bočan dává druhý gól
man míč vytěsnil na
roh. O tři minuty později poslal Rejthar dopředu cích hráčů, ale Kohel jej
Bočana, který ze 16 metrů pod svým tělem s problémy
zprava minul soupeřovu udržel. Ve 28. minutě se
branku. Ve 13. minutě zatá- vydal po levé straně dohl Bočan míč po pravé stra- předu aktivní Neumann,
ně, uvolnil se, ale místo při- centrem našel nabíhajícího
hrávky lépe postaveným Kotlana, který volejem ze 7
spoluhráčům volil střelu a metrů otevřel skóre – 0:1.
domácí míč odvrátili. Po O dvě minuty později zatáčtvrthodině poslal Janeček hl míč po levé straně
dopředu Kotlana, ten se Kotlan, centrem našel nabíuvolnil, ale jeho střelu z
šestnáctky stačili domácí
zadáci zblokovat. Ve 21.
minutě se dostávali do první šance domácí, ale vše
skončilo špatnou finální
přihrávkou. O dvě minuty
později těsně nedosáhl, 8
metrů před Kohelovou
brankou, na centr zleva domácí útočník. Ve 23. minutě po Krakešově centru zleva „promáchl“ 10 metrů
před domácí brankou
Kotlan, přiťukl míč nabíhajícímu Krumlovi, ale ten
volejem ze 20 metrů mířil
vysoko. O dvě minuty později na druhé straně z 10
metrů zleva doťuknul centrovaný míč jeden z domá- Kotlan před čtvrtým gólem

hajícího Bočana, ale
ten v dobré pozici zamířil hlavou z 8 metrů
vedle levé domácí tyče. Ve 32. minutě si
na Krumlův centr zleva naskočil Krakeš,
ale jeho hlavičku z 10
metrů domácí gólman
bez problémů zneškodnil. O čtyři minuty později poslal Váchal dlouhý pas na nabíhajícího Bočana a
ten zkušeně hlavou
zprava přehodil vybíhajícího merklínského
gólmana – 0:2. Ve 40.
minutě na centr zleva
těsně nedosáhl domácí útočník, před odkrytou brankou a v nastaveném čase první půle zazářil
brankář Kohel, který reflexivně zneškodnil brejk jednoho z domácích hráčů.
Úvod druhé půle vyšel lépe
domácím, když nejprve na
centr zprava jeden z nich u
vzdálenější tyče nedosáhl a
o chvilku později za nastřelenou ruku nařídil rozhodčí
pokutový kop, ze kterého
domácí snížili na 1:2. Domažličtí ale zdramatizování
zápasu nepřipustili, protože
v 55. minutě napřáhl parádně ze 25 metrů levačkou
Kruml, míč se u pravé šibenice odrazil od břevna za
záda domácího brankáře –
1:3. Hned o minutu později
zaskočení domácí inkasovali znovu, když Bočan vysunul nabíhajícího Kotlana,
ten ustál srážku s domácím
gólmanem, uvolnil se a
střelou ze 12 metrů zvýšil 1:4. V 58. minutě zahrozili
domácí když po tr. kopu
vystřelil z malého vápna
hlavou jeden z nich, ale
Kohel prokázal své strana 6

nu jsme však rádi, že jsme neprohráli a máme aspoň bod.
Teď nás čeká těžký soupeř Vejprnice, které jsme sice v
poháru porazili 4:1, ale toto
bude úplně jiné utkání. Uvidíme za týden."
Miroslav Manowetz, záložník Jiskry Domažlice :,,Utkání
bylo velice smolné. Nechali
jsme si dát gól v nastaveném
čase, poté co jsme si vybojovali jednogólový náskok a je tedy škoda, že jsme vítězství neudrželi. Myslím, že jsme byli
70 minut lepším týmem. Škoda
dvou náhodných gólů Strakonic. Příští týden s Vejprnicemi
nás čeká úplně jiné utkání a jiný tým než před dvěma týdny
v poháru. Jejich hra je založena

na veliké bojovnosti a určitě to
bude těžký zápas."
Jaroslav Ticháček, prezident
Jiskry Domažlice: „Utkání bylo velice hektické a jednalo se
spíš o takovou fotbalovou bitvu. Viděli jsme spoustu tvrdých střetů. Začali jsme velice
dobře a snažili jsme se o nátlakový fotbal. Kopali jsme
spoustu rohů a měli jsme i několik slibných příležitostí ke
vstřelení branky. Z jednoho
protiútoku se Strakoničtí dostali do našeho území. Po nedorozumění mezi brankářem a
obráncem přišel faul a penalta,
díky které se hosté dostali do
vedení. To nás zarazilo a dohráli jsme první poločas v útlumu. Na druhou část jsme změ-

nili taktiku, agresivitu, rozestavení a podařilo se nám otočit
utkání. Druhý poločas byl pro
diváky výborný a zajímavý.
Bohužel, když jsme se chystali
zasadit rozhodující úder, tak
přišlo smolné vyrovnání. V divizi umí soupeř potrestat každou chybu a Strakonice mají v
týmu kvalitní hráče se zkušenostmi ze třetí ligy. Jsem také
velmi nespokojen s výkonem
rozhodčích. Byly tam zbytečně
tvrdé zákroky ze strany hostů,
které nebyly potrestány. Nebudeme ale brečet, musíme se semknout a v příštím kole chceme ve Vejprnicích bodovat.
Divize teprve začíná."
(poj)

Jiskra Domažlice B - Okula Nýrsko 1:1 (0:0)
Ve vyrovnaném zápasu,
hraném na hřišti České Kubice, se obě mužstva jen
těžko prosazovala a v prvním poločasu měli vyloženou šanci jenom hosté, ale
Kohel v brance ji výborně
zneškodnil.
Ve druhém poločasu se ujali hosté, nováček I. A třídy,
aktivity, kterou korunovali
centrem zprava, po němž si
ve skluzu srazil míč do
vlastní branky Váchal - 0:1.
Domácí postupně hru vy-

rovnali, ale špatnou kombinací, malým pohybem a nepřesnými přihrávkami se
dlouho nemohli dostat k
ohrožení soupeřovy branky.
Až deset minut před koncem zatáhl po levé straně
míč Rejthar a jeho centr
usměrnil do nýrské branky
hlavou Kotlan - 1:1.
Za Jiskru se na hřišti objevili: Kohel - Zdráhal (46.
Frček), Rejthar, Váchal,
Neumann - Kohout, Brichcín, Forst, Janeček (46.

Kubica) - Kotlan, Krakeš
(46. Palúch). Trenér: Jiří
Šperl.
V dalším přípravném zápasu pak rezerva Jiskry porazila na hřišti v Mrákově,
nového účastníka I. B třídy - Sokol Mrákov 2:1,
když obě branky domažlických vstřelil Libor Bočan.
Hrálo se v době Chodských
slavností a na hře některých
hráčů byla patrná únava z
náročného víkendu.

SK Slavia Vejprnice - Jiskra Domažlice 0:1 (0:0)
Druhé kolo soutěže mělo na
programu krajské derby, ve
kterém zajížděli domažličtí
na půdu Slavie Vejprnic. V
minulém ročníku byli ve
vz á jemn ých z ápa sech
úspěšnější domácí, kteří vyhráli oba duely, vždy o
branku (2:1 a 3:2). Torzo
domažlického mužstva, ve
kterém chyběli kanonýr
Šot, obránci Paul a Vacek,
středopolař Bublík a nově i
útočník Mašek, rozhodně
strana 3 nenastupovalo k to-

muto zápasu jako favorit,
ale přestože byla Jiskra většinu zápasu aktivnější, domácí byli v koncovce nebezpečnější. Manko Šota v
útoku bylo citelně znát a
tak se hosté k nebezpečnému zakončení nedostávali,
zatímco domácí byli střelecky aktivnější a třikrát zachránilo Mlezivu od pohromy břevno jeho branky.
V opatrném úvodu zápasu
se hrála vyrovnaná hra. V
7. minutě zastavil pronikají-

cího domažlického Bahledu
faulem Stanislav, ale Cihlářův tr. kop domácí odvrátili
stejně, jako další tr. kop
Mužíka o čtyři minuty později Po čtvrthodině hry zatáhl míč po pravé straně
hostující Strejc, ale na jeho
centr u vzdálenější tyče nedosáhl Manowetz. V 17.
minutě se pěkně uvolnil domažlický Manowetz, ale jeho střelu ze 25 metrů Hajžman kryl. Vzápětí po Cihlářově rohovém kopu nastal

před vejprnickou brankou míč k tr. kopu postavil do- V 52. minutě se uvolnil
závar, ale domácí obrana mácí Horváth, ale ze 25 Manowetz, ale jeho střelu z
nakonec míč odvrátila do metrů jej pouze otřel o hor- 18 metrů srazili domácí zabezpečí. Ve 21. minutě ro- ní hranu břevna Mlezivovy dáci. O dvě minuty později
zehrál tr. kop Cihlář, ale branky. V těchto okamži- po tr. kopu Košťála vznikl
před Mlezivou
Tesařova hlavička
závar a jeden z
z 8 metrů mířila
hostů vyslal míč
vedle levé Hajžnad jeho branku.
manovy tyče. Na
V 56. minutě
druhé straně si s
pronikl domácí
Löwyho centrem
Löwy po pravé
zprava
poradil
straně, na jeho
Mleziva. S blížím
centr si naskočil
se závěrem poloHolý, ale hlavou
času ožili domácí.
minul vzdálenějNejprve
musel
ší tyč Mlezivovy
pronikajícího Kubranky. Poté si
čeru zastavit Tesař
domažlický gólza cenu rohového
man poradil s
kopu, který Mlezicentrem Rady a
va vyboxoval a o
střelu Löwyho
chvíli později zaZbyněk Černý v souboji s Havránkem
vzápětí
stačili
stavil nebezpečně
vypadající tr. kop Horvátha cích stálo při Jiskře fotbalo- hosté zblokovat. Půlhodinu
avizovaný ofsajd domácích. vé štěstí. Když pak ve 45. před koncem se pěkně
Ve 34. minutě se ke střele minutě zamířil na druhé uvolnil domácí Biederman,
ze 20 metrů dostal domácí straně z otočky Bahleda ale zleva z 18 metrů zamířil
Löwy, ale obrana hostů míč vedle levé Hajžmanovy ši- vedle bližší domažlické tyzblokovala k Horváthovi, benice, bylo to v prvním če. V 62. minutě pronikl
jehož pokus zleva z úhlu dějství vše a mužstva od- Mužík po pravé straně, ale
jeho ostrý centr stačil dostačili hosté rovněž zbloko- cházela do kabin smírně.
vat. Vzápětí se na druhé Hned v úvodu druhé půle se mácí brankář Hajžman těsstraně dostal ke střele ze po samostatné akci dostal ně před nabíhajícím Bahlestřední vzdálenosti Ma- ke střele v pádu domácí dou vyboxovat. O minutu
nowetz, ale Hajžmanovu Horváth, ale Mleziva si s později však již se skóre
1. netrefil
FC H.
Týn
J.pokusem
Domažlice,
0:8
měnilo. Domažlický
Bahlebranku
stejně,
jako -jeho
ze 16 metrů příprava
da
zatáhl
míč
středem
hřišjeho
spoluhráč
Černý
o
poradil.
Ve
49.
minutě
byl
.
chvíli
později, ze stejné faulován domažlický Ba- tě, přistrčil jej vlevo nabíJiří
Pojar
TJminut
klatovy
J. Domažlice
vzdálenosti. Devět
hleda a po -Mužíkově
tr. ko- hajícímu Schötterlovi, ten
před obrátkou si domácí pu zleva vznikla před do- perfektně obešel dva domáporadili s tr. kopem Šáma- mácí brankou nepřehledná cí obránce a technickou
la, aby se zrodila největší situace, ale po útočném fau- střelou ze 17 metrů ke
šance první půli na druhé lu hostů si domácí oddechli. vzdálenější tyči obhodil
Hajžmana – 0:1. V
straně. Ve 41. minu68. minutě si Mletě domácí přehráli
ziva poradil s rohosoupeřovu obranu,
vým kopem domámíč dostal Biedercího Košťála a na
man, ale jeho radruhé straně domázantní střela z 15
cí odvrátili Cihlámetrů zatřásla jen
řův tr. kop ze 25
břevnem domažlicmetrů. Dvacet miké branky, aby se
nut před koncem se
míč odrazil k zemi a
do vyložené šance
do pole. O pouhou
dostával
minutu později si
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Bahleda stíhaný Stanislavem

hostující Černý, ale osm
metrů před Hajžmanem v
pádu zahrál rukou. Domácí
se začali tlačit do ofenzívy,
ve snaze o zvrat výsledku,
ale s centrem Lisého si
obrana hostů poradila a
vzápětí na druhé straně domácí rozhozená obrana jen
těžko hasila požár před
svojí brankou, po Cihlářově rohovém kopu a
následném centru Černého. V 76. minutě se k
hlavičce v záklonu dostal hostující Schötterl,
po Černého centru
zprava, ale míč nasměroval vedle vzdálenější
tyče. Poté domažličtí
odvrátili centry Kučery
a Aubrechta, další centr
Košťála skončil v Mlezivových rukavicích a
hlavička Kučery trefila
do třetice břevno domažlické branky. V 82. minutě
našel Schötterl nabíhajícího
Bahledu, ale ten dobrou
šanci zakončil střelou z 15
metrů vedle levé Hajžmanovy tyče. O minutu později se na druhé straně dostal
do vyložené šance Biederman, který šel po vysunutí
Radou sám proti Mlezivovi,

ale ten jeho volej z 10 metrů perfektně vyrazil. Šest
minut před koncem se do
dobré příležitosti dostal
hostující Schötterl, ale polovysoký míč volejem z 10
metrů nasměroval v pádu
jen do těla ležícího soupeře
a ten následně zachytil Haj-

Martin Mleziva v akci
žman. Poté se do otevřené
domácí obrany dostal Mužík, ale jeho volej ze 22
metrů Hajžman vyrazil a
následně míč zachytil. Tři
minuty před koncem zahrávali domácí dva rohové kopy a po nich se ke střele volejem dostal Biederman,
Mleziva však jeho pokus ze

Trenéři komentují zápas
K sobotnímu krajskému
derby v divizním utkání si
Jiskra Domažlice zajela na
Slavii Vejprnice, kde zvítězila 0:1. Po zápase se k
utkání vyjádřil také bývalý
hráč Jiskry Domažlice a
Viktorky Plzeň. „Myslím
si, že se hrál pohledný a
tvrdý fotbal, jak v derby má
být. Štěstí se přelévalo z
jedné strany na druhou. Nastřelili jsme smolně třikrát
břevno. Domažlickým se
podařilo vstřelit gól, kterým
utkání rozhodli. Jiskra byla
strana 5 lepší, hrála kvalit-

nější fotbal," stručně zhodnotil výkon svých svěřenců
trenér Slavie Vejprnice Jaromír Mysliveček.
„Do Vejprnic jsme odjížděli s určitými obavami o výsledek vzhledem k velké
marodce, která nás postihla. Hráči se na utkání
dobře připravili a řádně vyburcováni trenérem Dejmkem nastoupili k sobotnímu utkání a cílem přivést bod. Hrálo se slušně a
naši chlapci měli převahu.
Hráči podali bojovný a obětavý výkon. Vytvořili jsme

12 metrů výtečně zneškodnil. V 89. minutě pronikl do
odkryté obrany hostující
Bahleda, centrem zleva našel nabíhajícího Schötterla,
ale ten polovysoký míč trefil stehnem a Hajžman jej
zachytil. O minutu později
našlápl k dlouhému sólu
hostující Mužík, našel
nabíhajícího Schötterla,
jehož střelu z 15 metrů
však stačil Hajžman vyrazit. Když poté hosté
odvrátili tři centry do
svého pokutového území, bylo to v zápase vše
a domažličtí se mohli
radovat ze tří bodů.
Sestava
Domažlic:
Mleziva – Strejc, Šmirkl, Tesař, Cihlář – Černý, Šámal, Mužík, Manowetz – Schötterl, Bahleda. Trenér: Milan
Dejmek.
Sestava Vejprnic: Hajžman – Lisý, Stanislav, Havránek, Rada – Löwy (76.
Křen), Holý, Košťál, Biederman – Horváth (70.
Aubrecht), Kučera. Trenér:
Jaromír Mysliveček.
Rozhodčí: Viktor Paták,
ŽK: 4:2.
si spoustu šancí, zejména
Schötterlem, které bohužel
neproměnil. Pochvalu si zaslouží za svůj výkon brankář Mleziva. Slušný výkon
podal Šmirkl na postu předstopéra a i hra středopolařů
byla velmi dobrá. Toto vítězství bychom rádi věnovali našemu hráči a kamarádovi Lukáši Paulovi,
který se po nepříjemné nemoci vrátil z nemocnice a
na chvilku nás přišel povzbudit," řekl spokojený Jiří Hendrych, vedoucí mužstva Jiskry. Ve 3. kole přivítá Jiskra nováčka divize
Loko Vltavín Praha. Pojar

